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Wprowadzenie

Rynek z ekonomicznego punktu widzenia jest procesem, w ramach któ-
rego sprzedający dane dobra (towary lub usługi), reprezentujący stronę 
podażową, oraz kupujący, zgłaszający popyt na te dobra, dochodzą do 
porozumienia w kwestii ceny oraz ilości dóbr podlegających transakcji 

S u m m a r y 

Market as “Means” to Help 
the Poor. Ethical Aspects of 
Cause Related Marketing

The aim of my article is to answer whether 
the market should be a “means” to help the 
poor. I analyze and evaluate the cases of us-
ing market to supply aid, especially the is-
sues focused on Cause Related Marketing 
(CRM). I claim that it is better to separate 
market activities from the helping activi-

ties than, via commercialization, blur the 
distinctions between the two. The thesis is 
supported by developing a moral critique 
of CRM. I propose four types of critique: 
CRM’s participants motivation, the  treat-
ment of benefi ciaries, CRM’s social conse-
quences and consumers’ attitudes.
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kupna-sprzedaży1. Przedstawiciele austriackiej szkoły ekonomii pod-
kreślają, że cena, za którą sprzedawca godzi się przekazać dane dobro 
nabywcy, czyli konsumentowi, nie jest wcale równoważna wartości, 
jaką dobro to dla niego (sprzedawcy) przedstawia. Gdyby tak było, 
ani jeden, ani drugi nie miałby dostatecznego powodu, by fi nalizować 
transakcję. Jest raczej tak, że wartość pieniężna wyrażona w cenie jest 
dla sprzedającego wyższa niż wartość samego dobra, zaś dla kupujące-
go jest akurat odwrotnie, to wartość kupowanego dobra jest wyższa niż 
wartość pieniężna, którą musi za nie zapłacić. Aby transakcja doszła 
do skutku, zarówno sprzedający, jak i kupujący muszą być przekonani, 
że przyniesie im ona korzyść (Callahan 2004: 72). Co wobec tego, tak 
rozumiany rynek ma wspólnego z pomocą udzielaną osobom potrze-
bującym, takim jak: niedożywione dzieci, nieuleczalnie chorzy, ofi ary 
powodzi, mieszkańcy krajów Trzeciego Świata? Ludzie należący do wy-
mienionych kategorii zwykle nie mają dóbr, które można by sprzedać, 
ani środków fi nansowych, za które mogliby nabyć potrzebne im dobra. 
Nie są więc ani sprzedawcami, ani kupującymi, nie mają również zna-
czącego udziału w społecznym podziale pracy. Nie stanowią ani grupy 
przedsiębiorców, ani konsumentów, ani pracowników. Zwykle są nato-
miast traktowani jako odbiorcy pomocy udzielanej przez innych. 

Wydawać by się mogło, że rynek nie ma i nie może mieć nic wspól-
nego z udzielaniem pomocy potrzebującym. Mechanizm rynkowy nie 
służy bowiem wspieraniu tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji 
życiowej, ale wymianie dóbr i pomnażaniu dochodów. Nic jednak bar-
dziej mylnego. Oto jedna z fi rm zachęca do kupowania jej wyrobów 
mleczarskich, informując w  reklamach, że część zysków ze sprzeda-
ży każdego z nich zostanie przekazana na dożywianie ubogich dzieci, 
inna fi rma zwraca uwagę, że w  sąsiedztwie każdego z  nas są ludzie 
schorowani, niepełnosprawni, potrzebujący pomocy i  deklaruje, że 
część zysku ze sprzedaży jej wyrobów (np. środków czystości) zostanie 
przekazana na pomoc właśnie tym osobom, jeden z banków informuje 

1 Różnorodne koncepcje rynku oraz związane z nimi ideologie (utopie i dystopie) analizuje 
A. Aldridge (2006).
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swoich klientów, że za każdą przeprowadzoną przez nich transakcję 
bezgotówkową kartą tego banku przekaże określoną kwotę na pomoc 
dla powodzian, jeszcze inna fi rma ogłasza, że kupując wodę mineralną 
jej produkcji, konsumenci wspierają akcję budowania studni w jednym 
z krajów afrykańskich. Podobne przykłady można by mnożyć, należą 
one do działań z zakresu tzw. marketingu społecznie zaangażowanego 
(cause related marketing), w skrócie CRM. Okazuje się zatem, że doko-
nując transakcji rynkowych, konsumenci i producenci mogą robić coś 
więcej, niż tylko działać dla swojej własnej korzyści, mogą mianowicie 
potraktować rynek jako swoiste „narzędzie” pomocy potrzebującym. 

Oczywistym jest, że świadczenie pomocy często wymaga pośred-
nika instytucjonalnego, którym tradycyjnie było państwo, gromadzą-
ce i dystrybuujące środki poprzez system podatkowy, czy instytucje 
charytatywne, umożliwiające ludziom czynne (wolontariat) lub bierne 
(przekazywanie środków rzeczowych lub fi nansowych) angażowanie 
się na rzecz potrzebujących. Pojawia się jednak pytanie, czy rynek 
również powinien pełnić taką funkcję. W  artykule zamierzam bro-
nić tezy, że lepiej dążyć do odseparowania działań gospodarczych od 
praktyk pomocowych, niż zacierać granicę między nimi poprzez ko-
mercjalizowanie sfery pomocy przy użyciu CRM. Tezę tę postaram się 
uzasadnić, przedstawiając szereg wątpliwości moralnych w stosunku 
do korzystania z CRM jako środka umożliwiającego pomoc potrzebu-
jącym. Odwołam się przy tym do takich teorii etycznych jak: kantyzm, 
utylitaryzm oraz etyka cnót. Dyskusję na temat wartości moralnej 
kampanii CRM uznaję za zasadną przede wszystkim dlatego, że jed-
nym z elementów tego typu działań jest apel do wrażliwości moralnej 
konsumentów. Rozpocznę od wyjaśnienia, jak to się dzieje, że moja 
konsumpcja „pomaga” potrzebującym.

Marketing społecznie zaangażowany

Firmy informują o wspieraniu ważnych celów społecznych i zachęcają 
konsumentów do włączenia się w te działania przy pomocy tzw. mar-
ketingu społecznie zaangażowanego, który jest zaliczany do reper-
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tuaru narzędzi społecznej odpowiedzialności biznesu (Brønn, Vrio-
ni 2001). Mechanizm CRM polega na tym, że fi rmy we współpracy 
z  partnerami należącymi do sektora pozarządowego (NGO) oferują 
konsumentom szczególnego typu towary – tzw. produkty etyczne – 
z których część dochodu przeznaczana jest na pomoc potrzebującym. 
Od momentu gdy w 1983 roku fi rma American Express (Amex) za-
chęciła konsumentów do korzystania z jej kart kredytowych, ogłasza-
jąc, że przekaże 1 dolara za każdą nowo wydaną kartę i  1 centa od 
każdej zrealizowanej transakcji na wsparcie renowacji Statuy Wolności 
(użycie kart wzrosło o 28 procent), mechanizm CRM stał się niezwy-
kle popularny2 (Polonsky, Wood 2001: 11). Również w Polsce w co-
raz większym stopniu wprowadza się kampanie CRM. Do najbardziej 
znanych należą między innymi program „Podziel się posiłkiem” fi rmy 
Danone, akcja „Podaruj dzieciom słońce” organizowana przez fi rmę 
Procter&Gamble i Fundację Polsat i akcja „Woda dla  Afryki” realizo-
wana przez  producenta wody mineralnej „Cisowianka” i Polską Akcję 
Humanitarną3 oraz wiele innych.

Istnieją różne modele biznesowe stosowane w ramach CRM, w za-
leżności od tego, jakie obietnice fi rmy składają konsumentom. Firmy 
mogą zadeklarować przeznaczanie na rzecz realizacji wartościowych 
celów społecznych (np. wsparcia ubogich) określonego procentu od 
kwoty uzyskanej ze sprzedaży „produktów etycznych” (np. 10 procent 
ze sprzedaży butelki wody mineralnej), mogą przekazywać stałą kwotę 
na cel społeczny w zamian za skorzystanie z danej usługi (np. 0,10 zł 
za użycie karty płatniczej), mogą także przekazać cały zysk osiągnięty 
ze sprzedaży tych produktów bądź też dostarczać ubogim tego same-
go typu dóbr, które oferują konsumentom (np. 1l sprzedanej wody 
butelkowanej = x litrów wody dla Afryki) itd.4 

2 Wśród samych marek wody mineralnej, można wskazać 10 kampanii CRM, których benefi -
cjentami są mieszkańcy krajów afrykańskich (Brei, Böhm 2011: 240–243).
3 Informacje na temat wymienionych kampanii znajdują się stronach internetowych: www.po-
dzielsieposilkiem.pl,  www.podaruj.pl, www.pah.org.pl/nasze-dzialania/125/396/woda_dla_afryki.
4 Vinicius Brei i Steff en Böhm (2011: 242–243) wymieniają poszczególne strategie biznesowe 
realizowane w kampaniach „etycznej” wody mineralnej.  
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Bez względu na realizowany model biznesowy podstawowym za-
łożeniem CRM jest to, że korzyści z tego typu działań muszą odnosić 
równocześnie fi rmy, współpracujące z nimi organizacje pozarządowe 
oraz konsumenci i sami potrzebujący. Jest to zatem strategia, w któ-
rej wszystkie strony wygrywają (win-win-win-win). Korzyści fi rm po-
legają na zwiększaniu sprzedaży produktów (CRM jest sposobem na 
wyróżnienie własnych produktów w stosunku do oferty konkuren-
cji), budowaniu lojalności konsumentów, zwiększaniu wrażliwości 
społecznej i motywacji pracowników, poprawie reputacji i wizerun-
ku społecznego. Dla organizacji pozarządowych CRM jest nie tylko 
szansą gromadzenia środków niezbędnych do realizacji celów po-
mocowych czy nadania rozgłosu ważnym społecznie kwestiom, jest 
także przejściem do pozycji partnera korporacji i szansą uzyskania 
od nich wsparcia organizacyjnego. Z CRM korzyści odnoszą również 
konsumenci, gdyż „produkty etyczne” zwracają ich uwagę na istotne 
problemy społeczne i  umożliwiają niemal natychmiastowe przeka-
zanie pomocy, która zbyt wiele ich nie kosztuje ani w  kategoriach 
włożonego wysiłku, ani fi nansowych (CRM jest zazwyczaj powią-
zany z produktami, które konsumenci i  tak kupują). W niektórych 
przypadkach CRM redukuje u  konsumentów dysonans poznawczy 
związany z  zakupem niezbyt potrzebnych, lecz drogich towarów 
(przekonanie, że pomagają one potrzebującym stanowi dobrą racjo-
nalizację zakupu), zmniejsza również nieprzyjemne uczucie bycia 
nagabywanym o pomoc, wreszcie umożliwia wielokrotne przekazy-
wanie drobnych kwot, które mogą poprawić los potrzebujących (Po-
lonsky, Wood 2001: 12–13).

Kampanie CRM pozwalają z  jednej strony odpowiedzieć na spo-
łeczne oczekiwania, domagające się tego, by fi rma wspierała warto-
ściowe społecznie cele, z drugiej strony zaś umożliwiają przekonanie 
akcjonariuszy, że wspieranie celów społecznych nie jest zwykłym 
wydawaniem pieniędzy. CRM stanowi bowiem sposób na skomercja-
lizowanie pomocy udzielanej przez fi rmy. Opierając się na wymianie 
handlowej, CRM jest zbliżony raczej do sponsoringu (umowa między 
sponsorem i sponsorowanym zawierana dla obustronnej korzyści) niż 
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do fi lantropii (bezinteresowne udzielanie wsparcia potrzebującym)5. 
O ile jednak w przypadku sponsoringu fi rma nie uzależnia przekazy-
wania środków fi nansowych od wyników sprzedaży własnych produk-
tów, o tyle CRM, angażując konsumentów, jest bezpośrednio powiąza-
ny z wielkością sprzedaży (Brønn, Vrioni 2001: 215). Czy jest to zatem 
sposób udzielania pomocy potrzebującym godny rekomendacji? Są co 
do tego pewne wątpliwości moralne.

Krytyka motywacji

Pierwsza grupa wątpliwości wobec CRM dotyczy motywacji, którą kie-
rują się zarządzający fi rmą, podejmując decyzje o wykorzystaniu tego 
typu narzędzia marketingowego. W badaniach dotyczących sposobów 
postrzegania CRM przez konsumentów, które przeprowadzili Deborah 
J. Webb i Lois A. Mohr, 47 procent respondentów stwierdziło, że kor-
poracja podejmuje działania z zakresu CRM głównie po to, by pomóc 
samej sobie, 34 procent uważało, że robi to, by w pierwszym rzędzie 
pomóc sobie, a dopiero później innym, zaledwie 16 procent uznało, że 
robi to, by w pierwszym rzędzie pomóc innym, a w drugiej kolejności 
sobie i tylko 3 procent stwierdziło, że korporacja chce przede wszyst-
kim pomóc innym6. Przekonanie o samolubnym nastawieniu fi rm re-
alizujących kampanie CRM stanowiło istotny składnik sceptycznej po-
stawy wobec tego typu inicjatyw (Webb, Mohr 1998: 230, 233).

Bez wątpienia realizatorzy kampanii CRM mogą działać, kierując 
się obydwoma wymienionymi motywami, czyli dążeniem do korzyści 
fi rmy i chęcią pomocy innym. Jeżeli jednak sceptycy trafnie wskazują 
uporządkowanie tych motywacji, to wątpliwe jest, czy są one warte 
pochwały moralnej. W  szczególności zwolennik kantowskiego spo-
sobu uzasadniania wartości moralnej działania – przysługującej jego 

5 Na różnice między sponsoringiem i fi lantropią wskazuje Krzysztof Klincewicz (1998: 1107).
6 Były to badania jakościowe (próba 44 osób), które miały na celu ujawnienie sposobów myśle-
nia konsumentów na temat CRM, dlatego podane rozkłady częstości nie muszą odzwierciedlać 
statystycznego rozkładu opinii w całej populacji (Webb, Mohr 1998: 236).
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zdaniem wyłącznie czynom wykonanym z poczucia obowiązku7, nie 
zaś dla własnej korzyści – odmówi tego typu działaniom moralnej po-
chwały.

Również czyn konsumenta, który sięga po swoją ulubioną wodę 
mineralną, a  przy okazji zupełnie bezrefl eksyjnie przyczynia się do 
przekazania drobnej kwoty na rzecz osób potrzebujących (staje się je-
dynie okazją do udzielenia pomocy), w kategoriach kantowskich nie 
zasługuje na pochwałę moralną. Nie jest to oczywiście działanie mo-
ralnie naganne, lecz także nie jest postępowaniem moralnie dobrym, 
gdyż ów przykładowy konsument być może ani nie chciał przyjść z po-
mocą potrzebującym, ani nie pomagał z  pobudek zasługujących na 
aprobatę moralną, czyli obowiązku pomocy potrzebującym. 

Nie znaczy to jednak, że ktoś, np. przedsiębiorca lub konsument 
nie może podejmować działań, które są zarazem dobre pod względem 
moralnym i przynoszą mu osobistą korzyść. Zwolennicy etyki deon-
tologicznej (np. kantyzmu) stoją na stanowisku, że należy dokładnie 
odróżniać nie tylko działania zasługujące na moralną aprobatę (działa-
nia dobre), niezasługujące ani na moralną naganę, ani pochwałę (dzia-
łania dopuszczalne) oraz zasługujące na moralną naganę (działania 
złe), lecz również rozpoznać strukturę motywacji kierujących ludzkim 
postępowaniem. Odmienną kwalifi kację moralną będzie miał zatem 
czyn, do którego podjęcia skłonił człowieka motyw korzyści własnej, 
a przy okazji spowodowane zostało pewne dobro (pomoc dla potrze-
bujących), od czynu, który został podjęty z poczucia obowiązku i tro-
ski o  innych (pomoc dla ubogich), a przy okazji sprawca tego czynu 
osiągnął pewną korzyść (np. zwiększył sprzedaż swych produktów). 
Tylko ten drugi czyn zasługuje na moralną pochwałę, ten pierwszy zaś 
co najwyżej nie zasługuje na moralną naganę8. Przedstawione rozu-

7 Zdaniem Immanuela Kanta (2005: 54–57), człowiek ma dwa główne cele, które są zarazem 
jego obowiązkami, są to: własna doskonałość i cudza szczęśliwość.
8 Można w tym kontekście przywołać Kantowskie rozróżnienie działań z obowiązku (pobud-
ką do ich podjęcia jest obowiązek, czyli zgodność woli z prawem powszechnym) oraz działań 
zgodnych z obowiązkiem (pobudką do ich podjęcia jest coś innego niż obowiązek, np. korzyść 
własna, skłonności działającego) [Kant 2001: 15].
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mowanie prowadzi do umiarkowanej krytyki CRM, zgodnie z  którą 
działania tego typu mogą nie zasługiwać na pochwałę moralną, ale nie 
zasługują również na moralną naganę. Moralna krytyka CRM może 
być jednak bardziej radykalna, gdy zwrócimy uwagę na zagrożenia 
związane z uprzedmiotowieniem uczestników tego typu kampanii.

Krytyka uprzedmiotowienia 

W  związku z  tym, że CRM, podobnie jak sponsoring, opiera się na 
działaniu mechanizmu rynkowego, również w tym przypadku mamy 
do czynienia ze swoistą logiką rynku, polegającą na koncentrowaniu 
uwagi konsumentów raczej na towarach niż na ludziach, dla których 
mogą stać się one środkiem zaspokojenia podstawowych potrzeb. Re-
lacja pomagający–potrzebujący zostaje w ten sposób zapośredniczona 
przez relację konsument–towar. Zamiast relacji pomagający–potrze-
bujący, powstaje bowiem relacja pomagający (konsument)–towar–po-
trzebujący. A zatem ogniwem, z którym pomagający konsument ma 
bezpośredni kontakt, jest nie osoba potrzebująca pomocy, lecz towar 
przeznaczony do sprzedaży. Pojawia się więc zagrożenie, przynajmniej 
na płaszczyźnie psychologicznej jest ono możliwe, że konkretność pro-
duktu przysłoni osobę potrzebującą pomocy, która stanie się abstrak-
cyjna (Komu ja właściwie pomagam?). W ten sposób uniemożliwione 
zostaje spotkanie z Innym, które jest kluczową relacją w naszym życiu 
moralnym9. 

Co więcej, jeśli życie społeczne sprowadzi się w głównej mierze do 
życia gospodarczego10, tak iż nawet pomoc potrzebującym zostanie 
zapośredniczona przez rynek, to osoby ubogie i  potrzebujące będą 
marginalizowane i traktowane instrumentalnie. Nie są bowiem zdol-
ne kształtować rynku ani od strony podażowej (nie mają co sprzedać), 

9 Smith i Higgins (2000) w swojej krytyce CRM odwołują się do fi lozofi i Emmanuela Levinasa 
i Zygmunta Baumana.
10 Michael Walzer (2007: 159–165) dostrzega zagrożenie dominacją sfery gospodarczej i za-
sad nią rządzących, wskazując katalog tzw. transakcji zablokowanych.
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ani od strony popytowej (nie mają za co kupić)11. Staną się instrumen-
tem transakcji rynkowej, która zostaje zaprojektowana nie tyle po to, 
by przynieść im korzyść, ile po to, aby ich wykorzystać. Jeśli bowiem 
przedsiębiorca wprowadza mechanizm CRM, mając na względzie wy-
łącznie zwiększenie sprzedaży, a na dalszym planie pozostawiając tro-
skę o zaspokojenie potrzeb benefi cjentów, to jego działania stanowią 
przykład instrumentalizacji i komercjalizacji pomocy. W konsekwencji 
forma oraz adresaci pomocy nie będą wybierani ze względu na istnie-
jące potrzeby społeczne, lecz ze względu na cele biznesowe. Postę-
powanie takie prowadzić może do zjawiska swoistego wykluczenia 
wśród wykluczonych, czyli do sytuacji, w której ludzie potrzebujący, 
należący do wybranych kategorii, nigdy nie będą mogli liczyć na od-
powiednie wsparcie12. Przedsiębiorca, wiedząc na przykład, że ludzie 
chętniej pomagają dzieciom, właśnie do nich będzie częściej kierował 
swoje inicjatywy dobroczynne. Stanie się tak nawet wtedy, gdy będzie 
świadomy, że pomoc potrzebna jest bardziej w innych obszarach, np. 
ludziom w podeszłym wieku lub bezdomnym. Przedmiotowe trakto-
wanie jest nie do pogodzenia z Kantowską formułą człowieczeństwa, 
zgodnie z którą drugiego człowieka należy traktować zawsze zarazem 
jako cel, nigdy tylko jako środek (Kant 2001: 46), a więc zawsze do-
strzegać w nim wartość osobową (godność), a nie wyłącznie okazję do 
osiągnięcia własnych korzyści.

Instrumentalne podejście do udzielania pomocy potrzebującym, 
którego przejawem jest CRM, stoi również w sprzeczności ze współ-
czesnymi tendencjami dominującym wśród teoretyków i  praktyków 
polityki społecznej. Doszli oni bowiem do wniosku, że najważniej-
szym problemem ludzi ubogich jest brak kontroli nad własnym ży-

11 Socjologowie rozróżniają ludzi biednych i bardzo biednych, twierdząc, że szczególnie grupa 
ludzi bardzo biednych jest w znacznym stopniu pozbawiona znaczenia gospodarczego, społecz-
nego, politycznego, kulturowego i religijnego (Królikowska 2004: 34).
12 Używając terminologii socjologicznej, można w  tym kontekście mówić o  mechanizmach 
społecznej ekskluzji stosowanych przez fi rmy, które pewne typy ludzi ubogich wykluczają z za-
kresu swego zainteresowania. Analogiczną kwestię w odniesieniu do instytucji charytatywnych 
analizuje Kazimierz W. Frieske (2003: 235).
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ciem i utrata podmiotowości, które przejawiają się w poczuciu bezsil-
ności (Lister 2007: 210–213). Pomoc świadczona za pośrednictwem 
mechanizmu rynkowego (CRM lub sponsoring), czyli procesów, nad 
którymi ze względu na swoje ubóstwo nie mogą oni sprawować żad-
nej kontroli, tylko pogłębia poczucie zależności od innych i prowadzi 
do podważenia indywidualnej autonomii. Działania, które nie szanują 
podmiotowości i autonomii benefi cjentów, niewątpliwie zasługują na 
dezaprobatę moralną.

Jeśli kogoś nie przekonują uwagi dotyczące interesownej moty-
wacji i przedmiotowego traktowania benefi cjentów pomocy, dalszych 
wątpliwości dotyczących moralnej wartości CRM może dostarczyć 
analiza skutków społecznych tego typu działań.

Krytyka korzyści społecznych

Firmy rozwijające kampanie CRM zwykle podkreślają korzyści, do 
których prowadzą ich działania. Na stronach internetowych tego 
typu kampanii można znaleźć informacje na temat ilości wybudo-
wanych studni w  Afryce (zamiar budowy 11 ujęć wodnych), liczby 
ludzi, którzy uzyskają dostęp do pitnej wody (11 000 osób), liczby 
ufundowanych posiłków (10 mln) itd.13 Zapomina się jednak, że 
CRM jest narzędziem bazującym na sprzedaży produktów, co pocią-
ga ze sobą również negatywne konsekwencje. Poprzez nadanie no-
wego sensu (pomoc potrzebującym) starym produktom stają się one 
tzw. produktami etycznymi. Przykładowo, poprzez nadanie nowego 
sensu (pomoc mieszkańcom Afryki) zwykły, banalny produkt, jakim 
jest butelka wody mineralnej, staje się „produktem etycznym”. W ten 
sposób zwiększona zostaje ilość i różnorodność produktów rywalizu-
jących o względy konsumenta.

Produkcja, dystrybucja i utylizacja odpadów pozostających po kon-
sumowanych produktach niesie ze sobą pewne koszty, w szczególno-

13 Dane zaczerpnięte ze stron internetowych kampanii CRM: www.podzielsieposilkiem.pl, 
http://www.cisowianka.pl/k/sudan_03.
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ści koszty środowiskowe (Brei, Böhm 2011: 244). Grozi to swoistym 
efektem wyparcia, który polega na zmniejszeniu zaangażowania kor-
poracji w poprawę własnych systemów produkcji, dystrybucji produk-
tów, a także utylizacji odpadków na rzecz zaangażowania w inicjatywy 
CRM. Zamiast zmniejszać szkodliwy wpływ swojej działalności na 
otoczenie społeczne i przyrodnicze korporacje wolą rozwijać strategie 
CRM, ocieplając i czyniąc bardziej przyjaznym14 swój wizerunek po-
przez wprowadzanie „etycznych produktów”. Brei i Böhm (2011: 249) 
twierdzą, że z  taką sytuacją mamy do czynienia w  przypadku wielu 
kampanii CRM prowadzonych przez producentów butelkowanej wody 
mineralnej. Również samo wprowadzenie nowego produktu na rynek 
związane jest z ponoszeniem istotnych kosztów, kampania CRM musi 
kosztować, jeśli ma być skuteczna. Za pomocą wspomnianego już pro-
gramu fi rmy American Express uzyskano 1,7 mln dolarów na remont 
Statuy Wolności, podczas gdy kampania promocyjna kosztowała oko-
ło 6 mln dolarów (Smith, Higgins 2000: 311). 

Polonsky i  Wood (2001: 15) wskazują dodatkowo na takie po-
tencjalnie szkodliwe dla społeczeństwa skutki wprowadzania CRM 
jak: przecenianie hojności fi rm, prowadzące np. do zredukowania 
wielkości pomocy świadczonej przez innych darczyńców (zarówno 
prywatnych ofi arodawców, jak i państwo), przesunięcie zakresu dzia-
łalności NGO, dostosowującego się do oczekiwań korporacji15, które 
skutkuje redukcją pomocy dla benefi cjentów, zagrożenie wizerunku 
(marki) NGO, zwiększające sceptycyzm konsumentów i prowadzące 
do zredukowania wsparcia z ich strony, ograniczanie sposobu funk-
cjonowania NGO np. poprzez wymaganie od nich, by dokonywały 
zakupów w fi rmie, z którą kooperują w ramach CRM, zmniejszenie 
całkowitej wielkości funduszy przekazywanych przez fi rmy na cele 
społeczne (najbardziej efektywne z  punktu widzenia korporacji na-

14 Klincewicz (1998: 1106) twierdzi wręcz, że fi rmy mogą wspierać wartości, z którymi na-
prawdę się nie utożsamianą (np. angażując się w kampanie proekologiczne), tylko po to, by 
zyskać alibi dla swojej szkodliwej działalności (np. notorycznego zatruwania środowiska).
15 W ten sposób organizacje pozarządowe chcąc się uniezależnić od dotacji rządowych lub pry-
watnej fi lantropii (Wygnański 2008: 24) popadają w zależność od korporacji.
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rzędzia świadczenia pomocy nie muszą przynosić największych środ-
ków potrzebującym), a  także rozwijanie „mentalności konsumpcyj-
nej” w społeczeństwie.

Wydaje się zatem niezbędne dokonanie swoistego rachunku kosz-
tów i  korzyści wprowadzania CRM. Teorią etyczną oferującą takie 
podejście jest utylitaryzm, zgodnie z którym wartość moralna przy-
sługuje wyłącznie tym działaniom, których efektem jest maksymali-
zacja użyteczności wszystkich ludzi, których dane działania dotyczą 
(upraszczając, wszystkich członków społeczeństwa) [Sen, Williams 
1999: 3–4]. Utylitarystycznej kalkulacji należałoby dokonać w  każ-
dym konkretnym przypadku wprowadzania CRM. Trudno wszakże 
wycenić np. społeczny koszt przesunięcia zakresu działalności NGO, 
wywołanego chęcią implementacji CRM (Polonsky, Wood 2001: 17). 

Czy jednak, w  świetle przedstawionych wątpliwości dotyczących 
możliwych skutków stosowania CRM, nie lepiej byłoby pomagać po-
trzebującym bez pośrednictwa rynku i bez stymulowania dodatkowej 
konsumpcji? Jeśli ktoś chce przeznaczyć pewną sumę pieniędzy na 
rzecz potrzebujących, to przecież nie musi w tym celu kupować jakie-
goś towaru16. Dlaczego ma pomagać np. poprzez zakup butelkowanej 
wody mineralnej, której niekoniecznie potrzebuje, mając dostęp do 
czystej i wielokrotnie tańszej wody w kranie, zamiast powstrzymać się 
od konsumpcji i zaoszczędzone środki przekazać na rzecz potrzebu-
jących? Z drugiej strony, jeśli fi rma ma środki i chce je wykorzystać, 
pomagając potrzebującym, to również nie musi tego robić poprzez 
wprowadzanie na rynek większej ilości produktów.

Zwolennicy CRM na przedstawione powyżej wątpliwości mogą 
odpowiedzieć w  następujący sposób: „Jeśli nie możesz skłonić lu-
dzi by przekazywali 2 zł (cena butelki wody mineralnej)  na pomoc 
dla potrzebujących, to powinieneś nakłonić producenta tej wody, by 
przekazywał 20 gr z każdej zakupionej przez konsumentów butelki”. 
Sugerują więc, że lepiej pomagać za pośrednictwem CRM w  mniej-

16 Ta linia argumentacji pojawiła się również u jednego z uczestników badania, które  przepro-
wadzili Webb i Mohr (1998: 234).
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szej skali i z uwzględnieniem pewnych wad tego rodzaju pomocy, niż 
zgodzić się na całkowite zaprzestanie lub istotne zmniejszenie sku-
teczności, jakości i wielkości pomocy. Nawet jeśli CRM nie jest ide-
alnym (najbardziej efektywnym, wartym bezwarunkowej aprobaty 
moralnej) sposobem udzielania pomocy potrzebującym, to w obecnej 
sytuacji alternatywne strategie (np. fi lantropia, dotacje rządowe) nie 
przynoszą lepszych skutków. Takie rozumowanie wydaje się zgodne 
z utylitarystyczną strategią oceny działań, zgodnie z którą jesteśmy 
moralnie usprawiedliwieni, wybierając najmniej złe spośród dostęp-
nych sposobów postępowania. Nawet jeśli najlepszą opcją byłoby 
wsparcie potrzebujących bez wykorzystania mechanizmu rynkowego 
(CRM), to kiedy wydaje się to mało prawdopodobne, lepiej zgodzić się 
na generujące pewne koszty stosowanie CRM, niż w ogóle zaprzestać 
działań pomocowych.

Krytycy utylitarystycznego stylu myślenia zwracają jednak uwagę, 
że również w dziedzinie moralności działa prawo Greshama-Koperni-
ka, które można wyrazić następująco: „złe uczynki złych ludzi biorą 
się z uczynków lepszych ludzi, które w lepszych okolicznościach tak-
że byłyby złe” (Williams 2000: 132). Zgoda na najmniej złe działania 
dostępne w danych okolicznościach prowadzi do swoistej selekcji ne-
gatywnej, polegającej na obniżaniu się standardów moralnych, które 
jesteśmy skłonni zaakceptować („pieniądz gorszy wypiera pieniądz 
lepszy”). Zamiast starać się zmienić nastawienie ludzi z troski wyłącz-
nie o własną konsumpcję na rzecz troski o potrzeby innych, zwolennik 
przedstawionej argumentacji stara się wykorzystać konsumpcyjne na-
stawienie do tego, by choć trochę pomóc potrzebującym. W ten spo-
sób można się jednak przyczynić raczej do zwiększenia liczby zainte-
resowanych własną korzyścią konsumentów i fi rm niż osób chcących 
ulżyć innym w cierpieniu. Zagrożenia dotyczące modyfi kacji postaw 
konsumentów uczestniczących w kampaniach CRM stanowią kolejną 
grupę wątpliwości moralnych.
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Krytyka postaw

Niezamierzoną konsekwencją świadczenia pomocy za pośrednictwem 
CRM może być także przekonanie konsumentów, że skoro kupili to-
war, z którego ułamek ceny przeznaczony jest na pomoc potrzebują-
cym, to już nie muszą więcej zaprzątać sobie głowy dobroczynnością. 
A przecież nie wszystkim potrzebującym da się zorganizować pomoc 
w  ten właśnie sposób. Paradoksalnie więc, wykorzystanie rynku do 
udzielania pomocy ubogim może nie tylko uwrażliwić konsumentów 
na problemy ludzi potrzebujących pomocy, lecz także osłabić tę wraż-
liwość. Konsumenci zyskują w ten sposób coś w rodzaju moralnego 
alibi, wyrażającego się w przekonaniu: „Skoro pomogłem kupując, to 
jestem zwolniony z dalszej troski i zaangażowania na rzecz potrzebu-
jących”.

Wprawdzie pomoc potrzebującym zapośredniczona przez rynek 
może się stać dla konsumentów okazją do wzbudzenia w sobie empa-
tii i wrażliwości na krzywdę innych, co jest godne pochwały moralnej, 
jednakże utrwalanie postawy konsumpcyjnej, zgodnie z którą pomoc 
innym ma sens jedynie wówczas, gdy jest czyniona przy okazji korzy-
ści płynącej dla samego konsumenta, na taką pochwałę już zasługiwać 
nie może. Co więcej, trudno jest uznać, że konsument lub producent, 
folgując przede wszystkim swym skłonnościom, takim jak przyjem-
ność, wygoda, korzyść własna, zasługuje na moralną pochwałę, nawet 
jeśli przy okazji przyczynia się do dobra innych ludzi. Moralna wartość 
podmiotu działania wiąże się raczej ze zdolnością pohamowania tych 
skłonności, z wysiłkiem przeciwstawienia się im oraz działaniem mo-
tywowanym dobrem drugiego człowieka.

Dodatkowo ambiwalencję oceny moralnej działań dobroczynnych 
podejmowanych za pośrednictwem rynku wzmaga fakt uprzedmio-
towienia relacji zachodzącej pomiędzy konsumentem a  osobą ob-
darowaną, który łączy się z  anonimowością każdej ze stron. Można 
twierdzić, że anonimowość zapewnia pewien rodzaj bezpieczeństwa 
osobie obdarowywanej. Nie jest ona narażona na żebranie o jałmużnę 
i wstydliwe pozostawanie na łasce darczyńcy. Z kolei sam konsument, 
nie wiedząc komu konkretnie przychodzi z pomocą, nie może również 
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liczyć na żadne wyrazy wdzięczności ze strony obdarowanego. Jeśli 
więc mimo wszystko decyduje się on wziąć udział w inicjatywie dobro-
czynnej, to nie kieruje nim raczej chęć otrzymania od obdarowanego 
jakiegoś rodzaju gratyfi kacji (np. wyrazów wdzięczności). Działanie 
konsumenta pozostającego w anonimowej relacji do benefi cjenta wy-
daje się być zatem bardziej bezinteresowne i skromne (czynione bez 
rozgłosu) aniżeli wówczas, gdyby owa relacja miała charakter osobisty. 
Bezinteresowność i  skromność, zarówno podmiotów działania, jak 
i  samych czynów, to cechy bez wątpienia moralnie pozytywne. Stąd 
można by wyprowadzić wniosek, że pomoc świadczona za pośrednic-
twem rynku (CRM) nie tylko nie zasługuje na moralną naganę, lecz 
wprost powinna stać się przedmiotem moralnej pochwały.

Sprawa daleka jest jednak od oczywistości, gdyż uprzedmiotowienie 
relacji konsument–osoba obdarowana i związana z tym anonimowość 
obydwu stron nie przesądza jeszcze ani o  „bezpieczeństwie” osoby 
obdarowanej, ani też o bezinteresowności i skromności konsumenta. 
Trzeba bowiem pamiętać, że pośredniczą w tej relacji fi rmy działające 
na rynku, które wykorzystują dobroczynność w  celach marketingo-
wych. Fakt ten sprawia, że osoby potrzebujące mogą być traktowa-
ne czysto instrumentalnie, stać się nie tylko odbiorcą jałmużny, lecz 
wręcz instrumentem swego rodzaju transakcji, nawet wbrew własnej 
woli. Z kolei, bezinteresowność konsumenta również nie jest przesą-
dzona. Wprawdzie nie może on liczyć na bezpośrednią wdzięczność 
osób obdarowanych, lecz uzyskanie moralnego alibi może stanowić 
korzyść, która będzie motywować go do działania. Spokój sumienia 
może się okazać tym interesem, o  który ostatecznie zabiega konsu-
ment. Nie sposób również nie zauważyć, że działania przedstawicie-
li fi rm zwykle też są dalekie od bezinteresowności oraz skromności. 
Zwłaszcza brak skromności jest w tym przypadku na ogół bezsporny. 
Przedsiębiorcy organizują programy CRM nie po to przecież, aby po-
zostały niezauważone, lecz raczej po to, by móc się nimi pochwalić 
przed opinią publiczną.

Za jedną z  zalet fi lantropii w  porównaniu z  państwowym fi nan-
sowaniem celów społecznych uważano to, że prywatny donator ma 
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możliwość zrozumienia danego problemu społecznego i  dokonania 
refl eksji moralnej na jego temat (Klincewicz 1998: 1104). Kampanie 
CRM, zwiększając różnorodność produktów17 poprzez wprowadzenie 
tzw. produktów etycznych raczej nie skłaniają konsumentów do uważ-
nej refl eksji moralnej i  roztropnego dysponowania środkami fi nan-
sowymi. W  świecie rosnących lawinowo możliwości wyboru, ludzie 
wykształcają uproszczone schematy rozumowania i  przestają świa-
domie analizować dostępne opcje. W  ten sposób stają się niezdolni 
do podejmowania rozsądnych decyzji, które mają na względzie także 
długookresowe korzyści społeczne (Wells, Graafl and 2008: 9–10). Czy 
wobec przedstawionych wątpliwości należy popierać komercjalizację 
działań pomocowych za pomocą kampanii CRM?

Zakończenie

Krytycy stosowania CRM twierdzą, że on i sama koncepcja społecz-
nej odpowiedzialności biznesu stanowią przejaw dominującej współ-
cześnie neoliberalnej strategii przejmowania przez biznes i NGO roli 
przynależnej niegdyś państwu (Brei, Böhm 2011). Dążenie do sko-
mercjalizowania sfery pomocy wpisuje się w tę tendencję. Podniesio-
ne w artykule wątpliwości moralne, dotyczące możliwych motywacji 
uczestników CRM, sposobu traktowania benefi cjentów pomocy, a tak-
że społecznych konsekwencji tego typu działań i  utrwalanych przez 
nie postaw miały skłonić do refl eksji nad zasadnością komercjalizacji 
tej dziedziny życia. 

Zwolennicy CRM stwierdzą zapewne, że nie żyjemy w świecie ide-
alnym i żaden sposób świadczenia pomocy na rzecz potrzebujących 
nie jest doskonały. Również alternatywne w stosunku do CRM spo-

17 Według Johna K. Galbraitha (1973: 108–114), różnicowanie produktów jest strategią sto-
sowaną przez fi rmy, polegającą na wprowadzaniu na rynek różnorodnych produktów, które 
mają zaspokajać sztuczne potrzeby konsumentów. Potrzeby te zostały konsumentom wcze-
śniej wmówione przy pomocy narzędzi marketingowych, których koszt zawarty jest w cenie 
owych produktów. Różnicowanie produktów stanowi jedną z najważniejszych cech współcze-
snego kapitalizmu.
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soby pomagania potrzebującym, takie jak sponsoring, fi lantropia czy 
państwowe fi nansowanie, mogą budzić rozmaite wątpliwości moralne. 
Wydaje się jednak, że świadomość słabości każdego z tych rozwiązań 
(również CRM) powinna tym bardziej skłaniać do zachowania plurali-
zmu w zakresie sposobów udzielania pomocy potrzebującym i ostroż-
ności w moralnych ocenach praktyk.

Nie sądzę zatem, że należy, ze względów moralnych, dążyć do bez-
względnego zakazu prowadzenia kampanii CRM. Myślę jednak, że 
przedstawione wątpliwości są na tyle istotne, że również w  naszym 
kraju warto się zastanowić nad granicami komercjalizacji sfery pomo-
cy, tym bardziej że taka dyskusja w krajach o bardziej rozwiniętej go-
spodarce toczy się już od wielu lat.
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